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Salomão Lopes
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Nosso assistido desde 1995,
Salomão Lopes acredita que
hoje entende melhor a vida e
traz um pouco de sua visão, com
o intuito de ajudar as pessoas a
fazerem valer a sua existência.
PÁGINA 2

Sua saúde
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Um ano não é feito
apenas de horas, dias e
meses. Ele é, sobretudo, o
resultado do conjunto
de
realizações
que,
juntos,
participantes,
colaboradores
e
fornecedores, empreendemos para
conquistar posições e avançar ainda
mais nos objetivos de nossa Bandeprev,
assim como para nossas vidas, e realizar
sonhos, tudo que possa alimentar a alegria
de viver.
Com o espírito Natalino, de confraternização e paz, estamos encerrando
mais um ano na vida de todos nós. Desse modo, desejamos que o ano
que se aproxima seja extremamente exitoso para cada um de nós, com
a realização de outras importantes conquistas e que o amor, a paz,
saúde, a prosperidade e a fraternidade permeiem nossa trajetória nos
próximos 365 dias.
Diretoria e funcionários da Bandeprev

Eleições Bandeprev:
exerça seu direito
No dia 03 de março de 2020, ocorrerá o próximo
pleito eleitoral da Bandeprev, tendo em vista que foi
encerrado o mandato do Diretor Administrativo, Antonio
Ferreira. Anote na sua agenda e não deixe de votar, pois é seu
direito escolher esse componente da Diretoria Executiva
da Entidade. A eleição será via Internet. Acompanhe
as informações.
PÁGINA 4
A importância do recadastramento

Você deseja ter um envelhecimento saudável? Agora contamos com a fonoaudióloga
Andressa Viana para nos
oferecer dicas sobre a área
em que atua em prol dos
idosos, iniciando, assim, mais
uma série de reportagens.
PÁGINA 4

Todo ano, o participante possui a obrigação
de atualizar os seus dados na Bandeprev. Isso
é fundamental para a Entidade trabalhar de
forma segura e se comunicar com você.
Faça a sua parte.
PÁGINA 4
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> Editorial

> Perfil: Salomão Lopes

uma alegria concluirmos mais
um ano de bons resultados,
principalmente dos nossos esforços
de melhor comunicação.
Em 2019, lançamos o novo site
tendo em vista atualizar as tecnologias;
e o Homeprev, um canal para facilitar os
serviços aos participantes.
Também renovamos o nosso
jornal, com layout mais moderno e próprio
para a Internet, e abolindo o papel.
Este se mantém como nossa ponte de
informações e afeto, que leva as notícias
sobre a Entidade ao seu público e onde
inúmeros Bandeprevianos compartilham
suas histórias. O exemplo desta edição é
o assistido Salomão Lopes, que valoriza
os seus dias com criatividade.
Sendo um instrumento também
de preservação do bem-estar dos
participantes, este informativo traz, neste
número, dicas de prevenção de doenças
por uma fonoaudióloga.
A cerca do que ocorre na
Entidade, temos uma matéria sobre as
próximas eleições e outra com respeito à
importância do recadastramento.
Veja ainda o Bandeprev em
Números, Novos Aposentados e os
Processos Judiciais.

Preencha todo dia as páginas da vida

É

A Diretoria

> Processos Judiciais
Bandeprev
Dez 2019

Autor : 10
Réu: 209
Total 219

> Órgãos Estatutários
Conselho Deliberativo Presidente: ALEXANDRE
VERÍSSIMO
VILELA
Membros
Efetivos:
ALEXANDRE CÉSAR BARROS VASCONCELOS,
ERALDO NOGUEIRA SOBRINHO, RICARDO JOSÉ
DA FONTE MACIEL, JOÃO CARLOS CAMPOS
DE MELO e MAURÍLIO DE SOUZA LUNA
Conselho Fiscal Presidente: SÉRGIO JOSÉ DE
LIMA LEMOS Membros Efetivos: MARDEN DE
ALBUQUERQUE URQUIZA, ALBÉRICO JOSÉ DA
GAMA BRANCO e ALUIZIO PAZ DE LIRA
Diretoria Executiva Superintendente: MARIA
ISOLDA PAURÁ JARDELINO DA COSTA Diretor
de Finanças: EUDES CARNEIRO LINS FILHO
Diretor de Seguridade: JOSÉ CÂNDIDO
NETO Diretor Administrativo: ANTONIO JOSÉ
FERREIRA FILHO

Salomão Lopes conta sobre suas realizações, sempre ciente de que
é preciso aproveitar o tempo

E

[Luciana Andréa Freitas]

ste espaço, o qual reservamos com fins de apresentar depoimentos de
nossos participantes, sempre com o propósito de sermos um instrumento
de aproximação, é, sobretudo, um canal para falarmos de vida. As seguintes
palavras do poeta Mário Quintana bem que poderiam prefaciar as memórias de
Salomão Lopes, nosso assistido desde 1995. “Quando abro cada manhã a janela do
meu quarto é como se abrisse o mesmo livro numa página nova”. Seja com cinema,
música, esporte, conhecimentos diversos...seu lema consiste em preencher a vida, e,
claro, dando prioridade a estar do lado dos queridos.
Natural do Recife – PE, formado em Administração de Empresas e Relações
Públicas, Salomão Lopes concluiu vários cursos, a exemplo do de Administração
Bancária, Matemática Financeira e de Operações Financeiras, traçando longa carreira
bancária. Iniciou, no Bandepe, por
concurso, em maio de 1974, como
[Divulgação]
escriturário, na Agência Igarassu.
Percorreu, galgando funções, como
chefe de seção, subgerente, chefe de
posto de serviço, gerente operacional e
geral, diversas unidades da Instituição,
como Prazeres, Santo Antonio, Maceió
etc. Passou pela auditoria por oito
meses e foi gerente regional interino das
Agências Interestaduais, aposentandose em 1995, como gerente geral da
Agência Olinda.
“Tudo o que sou devo ao
Banco. Todo esse tempo de lealdade
foi benéfico para ambos, a mim e à
Instituição”, ressalta. Salomão, atual
presidente do Conselho Deliberativo
da Asfabe, lembra que, com a
aposentadoria, recebeu três convites
Salomão Lopes em jantar com sua esposa
importantes para trabalhar, mas
Wilma Lopes .
preferiu montar o próprio escritório de
consultoria financeira, hoje com boa
atuação no mercado. Seu testemunho
é a fim de mostrar que após a aposentadoria ainda pode haver muita coisa boa pela
frente. “Para existirmos, temos de procurar preencher a vida com algo, pelo próximo
ou por nós mesmos”.
Quando perguntado pelos próximos projetos, enfatiza “uma convivência cada
vez mais próxima com a família”. Casado, há 44 anos, com Wilma Lopes, possuindo
uma filha e duas netas, dedica seu tempo a elas e a alimentar a alma com as boas
coisas da vida. Gosta de confraternizar com os amigos, viagens, cinema, música,
animais, aprecia as belas artes. Uma de suas inspirações é a escritora e pintora Frida
Kahlo, exemplo de superação. Mesmo com problemas de saúde e de relacionamentos,
ela dava mensagens de motivação. “Para que preciso de pés quando tenho asas para
voar?”, escreveu a artista.
Ir longe sempre foi o forte de Salomão, inclusive nos esportes. Mesmo rubronegro, ele - quem diria? – possui um histórico de vitórias pelo Náutico, tendo jogado
no Infantojuvenil de Futebol, em 1967 e 1968; e, em seguida, conquistado os prêmios
de Bicampeão Pernambucano e de Campeão de uma Copa Norte-Nordeste de Remo.
Com tantas experiências diversificadas, resta uma curiosidade: qual o seu sonho no
momento? “Nada mais. Só agradecer por tudo o que Deus me deu”, deixando no ar
uma vontade de publicar um livro. E encerra a entrevista, desejando felicidade, paz e
saúde aos seus colegas e familiares neste Natal e no Ano Novo.
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> Bandeprev em Números
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE OUTUBRO 2019
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)
(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - Outubro 2019
O Patrimônio do Plano Básico, em relação ao mês de Setembro/2019, teve uma variação
de 0,36%

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em
relação ao mês Setembro/2019, tiveram as seguintes variações: de +1,43%, +1,38% e
+1,34%, respectivamente.

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - Outubro 2019
A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Outubro/2019, atingiu 191,11%
da Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pela boa rentabilidade no segmento de
Renda Fixa (FI Bandeprev e FI Recife).

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 124,32% da
Meta Atuarial.

As rentabilidades das carteiras dos Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2)
e do Plano de Gestão Administrativa, no mês de Outubro/2019, atingiram 487,50% da
Meta Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela boa rentabilidade
do FI Apolo (Renda Fixa).

As rentabilidades das carteiras dos Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº2 (G1G2)
e do Plano de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, atingiram 221,03% da Meta
Atuarial/Meta de Rendimento.

Você Sabia ? Estamos enviando, mensalmente, através de e-mails cadastrados na base de dados da BANDEPREV, informativo sobre a área
de Investimentos e Contábil. Cadastre seu e-mail para recebimento do DF.INFORMATIVO.
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>Eleições Bandeprev 2020

>Atualize seus dados

Escolha seu representante
na Diretoria Administrativa
[Luciana Andréa Freitas]

O

Diretor
Administrativo,
cujo
mandato é de quatro anos,
consiste
no
representante
eleito pelos participantes na Diretoria
Executiva da Bandeprev. Ele cuida
do Patrimônio, da Comunicação, dos
Recursos Humanos e de tudo voltado à
gerência administrativa. Em novembro
último, expirou-se o mandato do
Diretor Administrativo Antonio Ferreira,
em prorrogação conforme o Estatuto
da Entidade. Já se iniciaram os
procedimentos internos para
a próxima votação, que será
totalmente eletrônica, das 8h
às 18h, dia 03 de março de 2020.
A apuração está prevista
para ser realizada no mesmo dia, a
partir das 18h30. O Cronograma, Edital
e Regulamento da Eleição, aprovados
pelo Conselho Deliberativo e Diretoria
Executiva, encontram-se disponíveis no
site www.bandeprev.com.br. Pode-se
também obter informações diretamente

na sede da Bandeprev, com os membros
da comissão eleitoral, composta por
Paulo Andrade (presidente), Ana Celina
Batista e Rosimary Vicente.
“Será
encaminhado
material
com as instruções da votação aos
participantes. Além disso,
o p o r t u n a m e n t e,
divulgaremos
aqui os nomes
dos
candidatos
que
estarão
fazendo parte da
disputa eleitoral e,
como de costume,
circulará edição extra do
Bandeprev Notícias, com o
perfil dos concorrentes. Todos os
integrantes da Entidade, em usufruto
dos seus direitos, tanto ativos quanto
assistidos podem e devem votar. É seu
direito participar. Exerça-o!”, declarou
a Superintendente da Bandeprev,
Isolda Jardelino.

> Sua saúde

A Fonoaudiologia como aliada

A

fonoaudiologia tem um papel
muito importante na melhoria
de qualidade de vida dos idosos.
Estamos nos deparando com muitas
doenças neurodegenerativas associadas
ao envelhecimento e esta atua na
avaliação, diagnóstico, tratamento e
prevenção de patologias causadas por
vários fatores, inclusive, consequências
desse processo. “Trabalhamos com
linguagem, voz, motricidade
orofacial,
audição,
entre
diversas outras áreas. Dentro
dessas especialidades, temos
a Gerontologia, que trata do
idoso, e, em favor da sua qualidade de
vida, o(a) fonoaudiólogo(a) trabalha de
forma interdisciplinar e transdisciplinar,
orientando quanto aos fatores de risco
para a saúde desse paciente”, explica a
fonoaudióloga Andressa Viana.
Ressalta a seguir algumas dicas
de quando procurar um profissional

[Luciana Andréa Freitas]

deste segmento. “Ele se faz necessário
na prevenção, avaliação, diagnóstico
e reabilitação ligados à deglutição,
comunicação,
audição,
equilíbrio,
voz, funções e praxias orofaciais,
ou seja a habilidade de realizar
movimentos voluntários desses tipos.
O fonoaudiólogo também realiza
encaminhamento para seleção
e adaptação de AASI (aparelho
de
amplificação
sonora
individual),” recomenda.
Nesta
reportagem,
a
fonoaudióloga
Andressa
Viana cita dois exemplos. “Na
área da voz, o envelhecimento natural
denomina-se como presbifonia e é
decorrente de alterações que acontecem
nas pregas vocais e em estruturas
vinculadas à produção da voz. Os seus
efeitos podem ser amenizados com a
terapia fonoaudiológica, e a reabilitação
da voz pode melhorar a qualidade vocal.”

Anualmente, todos os participantes
da Bandeprev, ativos, autopatrocinados,
vinculados,
assistidos
e
pensionistas,
são
obrigados,
por
força
regulamentar, a realizar
o recadastramento. A
Bandeprev envia, por
meio dos Correios, no mês
anterior ao aniversário do
participante/assistido/pensionista, o kit
de recadastramento, juntamente com o
envelope Carta-Resposta (porte pago),
para que o mesmo possa conferir os seus
dados e alterá-los, se for o caso; assinar;
e devolver para a Bandeprev também
via Correios. O recadastramento serve
essencialmente para atualizar os dados
cadastrais do participante e de seus
dependentes, base importante para as
avaliações atuariais, que são realizadas
anualmente. Aproveite também e
atualize os canais de comunicação com
a Bandeprev, informando seu e-mail,
telefone fixo ou celular, etc. Dúvidas:
Diretoria de Seguridade/Coordenação de
Benefícios, pelos telefones 34194604
– 4605 ou 4626 – ou ainda pelo e-mail
recadastramento@bandeprev.com.br

>Novos Aposentados
SETEMBRO 2019
EVANEIDE NOGUEIRA P. E SILVA
LUIZ GONZAGA LOPES NETO
RILDETE JOSETE DE SOUZA

DIB
13/07/19
19/11/18
01/04/15

OUTUBRO 2019
MARCÍLIO ROSANO C. FRANÇA

05/07/19

NOVEMBRO 2019
FERNANDO LUIZ DA SILVA
IRAN RODRIGUES CINTRA

26/09/19
03/05/19

DEZEMBRO 2019
JOSE MAURO GONCALVES LIMA
MARIA DOS REMEDIOS S. CARVALHO

10/11/2019
06/03/2012
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“A atuação fonoaudiológica nas
disfagias, patologias que dificultam o
ato da alimentação, tem como objetivo
identificar, por meio da história do
indivíduo e da avaliação específica
da
deglutição,
as
informações
que auxiliarão o planejamento de
adaptações e condutas terapêuticas a
serem utilizadas com o idoso disfágico”,
elucida a fonoaudióloga Andressa
Viana, que volta na próxima edição com
mais instruções.

